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Ändringsförslag 770
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Jordmån och kollager”  GAEC 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material, inklusive förbud mot bränning av 
stubbåkrar

Bibehålla markens innehåll av organiskt 
material genom lämpliga metoder, 
inklusive förbud mot bränning av 
stubbåkrar

Or. en

Motivering

Detta är ett förtydligande, eftersom nuvarande normer kräver ”lämpliga metoder”. 
Tyngdpunkten i denna GAEC (god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden) bör därför 
ligga på främjande av positiva metoder.

Ändringsförslag 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne "Biologisk mångfald"  SMR 2  kolumn 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 4.2 
och 4.4

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artikel 4.1, 4.2 
och 4.4 samt artikel 5 a, 5 b och 5 d

Or. en

Motivering

Artiklar från fågeldirektivet bör inkluderas i de föreskrivna verksamhetskraven. Dessa
artiklar avser avsiktligt dödande eller fångande av vilda fåglar, skadegörelse av deras ägg 
och bon och störande av fåglar. Hotet om påföljder för jordbruksstödet är en mycket effektiv 
avskräckande faktor, och dessa artiklar bör därför återinföras i de föreskrivna 
verksamhetskraven.

Ändringsförslag 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Biologisk mångfald”  SMR 3  kolumn 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6. 1 och artikel 6.2 Artikel 6.1, 6.2, 6.3 och 6.4 samt 
artikel 13.1 a

Or. en

Motivering

Artiklar från habitatdirektivet bör inkluderas i de föreskrivna verksamhetskraven. Dessa 
artiklar rör dels de nationella myndigheternas skyldighet att utvärdera planer och projekt 
som kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt och att vidta 
kompensationsåtgärder för skador på området om projektet genomförs, dels avsiktligt 
förstörande av skyddade vilda växtarter. 

Ändringsförslag 773
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” — GAEC 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder 
för att undvika invaderande arter och 
skadegörare

Bibehållande av landskapselement, i 
lämpliga fall även häckar, dammar, diken, 
träd på rad, i grupp eller isolerade träd, 
åkerkanter och terrasser och även ett 
förbud mot att klippa häckar och träd under 
fåglarnas häcknings- och 
uppfödningsperiod samt vidtagande av alla
rimliga åtgärder för att undvika oönskad 
vegetation på jordbruksmark

Or. en

Motivering

Detta är ett förtydligande av ordalydelsen och status quo jämfört med nuvarande krav i denna 
GAEC.
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Ändringsförslag 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” — GAEC 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GAEC 8a
Bibehållande av lägsta hävdnivå för 
jordbruksmark för att garantera att 
marken bibehålls i ett sådant skick att 
landskapet och den biologiska 
mångfalden inte försämras; normer bör 
omfatta täthet för betesdjur och/eller 
lämpliga betes-/slåttersystem, och 
bibehållande av fleråriga grödor i gott 
vegetativt skick 

Or. en

Motivering

Normer för bibehållande av lägsta hävdnivå för jordbruksmark är av avgörande betydelse. 
Dessa normer bör syfta till att de särskilda miljövärdena (landskap, biologisk mångfald, 
kollager, skydd av jordmån) i delvis orörd jordbruksmark inte går förlorade till följd av 
odling och intensifiering, och att all jordbruksmark bibehålls åtminstone i ett sådant 
grundläggande skick att landskapet och den biologiska mångfalden inte försämras. 

Ändringsförslag 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Lägsta hävdnivå för landskap” — GAEC 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GAEC 8b
Bibehållande av alla delvis naturliga 
livsmiljöer1 på jordbruksmark, bland 
annat delvis naturlig gräsmark, 
skogsmark, buskmark och våtmark; 
jordbrukare får inte påbörja ny 
dränering, plöjning, röjning, sladdning, 
återsådd eller plantering på ouppodlad 
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mark eller i delvis naturliga livsmiljöer 
utan förhandstillstånd från de behöriga 
myndigheterna 
____________________

1 Delvis naturliga livsmiljöer består av 
vegetation som förvaltas genom betning 
och/eller slåtter, men som inte plöjs, 
besås, gödslas med konstgödsel eller 
besprutas. 

Or. en

Motivering

Normer för bibehållande av lägsta hävdnivå för delvis naturliga livsmiljöer är av avgörande 
betydelse. Dessa normer bör syfta till att de särskilda miljövärdena (landskap, biologisk 
mångfald, kollager, skydd av jordmån) i delvis orörd jordbruksmark inte går förlorade till 
följd av odling och intensifiering (i enlighet med bestämmelserna i direktivet om 
miljökonsekvensbeskrivning), och att all jordbruksmark bibehålls åtminstone i ett sådant 
grundläggande skick att landskapet och den biologiska mångfalden inte försämras. 

Ändringsförslag 776
George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur”  SMR 6 
kolumn 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3, 4 och 5 Artiklarna 4 och 5

Or. en

Motivering

Artikel 3 fastställer delarna i systemet för identifiering och registrering och riktas till 
medlemsstaterna, inte producenterna; därför bör den inte vara med bland reglerna för 
tvärvillkoren.

Ändringsförslag 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur”  SMR 8 
kolumn 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3, 4 och 5 Artiklarna 4 och 5

Or. en

Motivering

Artikel 3 fastställer delarna i systemet för identifiering och registrering och riktas till 
medlemsstaterna, inte producenterna; därför bör den inte vara med bland reglerna för 
tvärvillkoren.

Ändringsförslag 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur”  SMR 8 
kolumn 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3, 4 och 5 Artiklarna 3, 4 (utom punkt 6) och 5

Or. en

Motivering

Det står klart att försvunna öronmärken måste ersättas, men genom detta ändringsförslag 
klargörs det att jordbrukarna inte kan hållas ansvariga för att öronmärken försvinner. Det är 
därför inte mer än rätt att skyldigheten att omedelbart ersätta försvunna öronmärken inte 
ingår i de tvärvillkor som omfattas av påföljder.

Ändringsförslag 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Förslag till förordning
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Bilaga II  tabell  Huvudämne ”Identifiering och registrering av djur”  SMR 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8) 

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av 
den 17 december 2003 om upprättande av 
ett system för identifiering och registrering 
av får och getter (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8)1

____________________

1 Kommissionen kommer att utfärda 
riktlinjer för medlemsstaterna angående 
tolkningen av de regler som ska användas 
i syfte att tillämpa tvärvillkor. Riktlinjerna 
kommer att ge lämplig flexibilitet för 
enskilda gårdar, så att man respekterar 
principen om proportionalitet i 
genomförandet av rådets förordning (EG) 
nr 21/2004 samtidigt som man följer 
lagens anda och garanterar full 
spårbarhet av djurförflyttningar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar föredragandens ändringsförslag 4 till skälen.


